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Képviselő.testü lete számára

Tiszte|t Képviselő-testület!

Az i'nálló intézményként mtĺködo Józsefuárosi KiizterĹilet-felĹigyelet 2003. december 01.-én
kezdte rneg m.ĺĺködését. ,Az azőta eltelt iđőszakban tiibbszöri jeientős feladat-és
létszámbővii,léssel (a FelĹigyelet aláľendeltségébe keľiilt 2005-ben a Keriiletőľség, 2010-től
|átja e| a parkolás-iizemeltetést és 201| nyarátó| a térfigyelő központ üzemeltetését is) a
józsefuárosi közľęndvédęlem egyik legmeghatározóbb szewezeti egységévé vált.

.A 2010. január'0i.' napjától a paľko|ás.tizenre.ltetési feladatokat az onkonrrányzat sajźÍ' maga
|étja el, és egyik fő cél a Józsefuárosi Közteriilet-feliigyelet szőmára az addigi és új feladatok
magas szintiĺ ellátrása mellett azintézmény saját bevételeiből a Felĺigyelet önf,tnanszírozása.

.Mind a lakosság, mind pedig az onkoľmányzat részéről jogosan meľiil fel annak az igénye,

.hogy a köZteľĹiletek rendjééľt elsősorban az erre a cé|ra létrehozott Közteľület-felügyelet és a
,szęrvezeti egységeként működő Kerületőrség jáľjon el és intézkedjen.

Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polsármesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 20|2. december 06. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsęfváľosi Közteriilet-felügyelet |étszámánakbővítéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell tź.ľgy.a|ni, a határozat elfogadásálhoz minősített
szav azattöbb sé g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgá|tatási Bizottság vé|eményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság szźlmátr a..

A Viáľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testtiletnek az előterjesaés
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Az eltelt időszak tapaszta|atai a|apjźn a Kö'zterület-felügyelet a jelenlegi huryán.
erőfoľrásaiva|, anyagi-technikai eszközeivel nern tud olyan méľtékíĺ folyamatos közteriiĺeti
jelenlétet és intézkédési kapacitĺást fęnntartani, amellyel a je|enlegi szintnél magasabb
eredményességgel lehetne a közteľĺ.il etęk rendj ének ál lapotain j avítani.

A térfigyelő szolgálat eľóteljes előtérbe helyezéséhez nappa|i időszakban legalább kettő,
éjszakai napszakban lega|ább egy fo közteriilet-fe|iigyelőt sziikséges biztosítani, akiknek a
feladata a kameľákon keresztül észlelt hatásköľükbe tartoző szabáiyszegések video vagy
fényképfelvétęlękęn torténő rögzítése, valamint haladéktalanul a helyszínľe irányítani a
gépkocsizó vagy a gyalogos járőröket. Emellett szĹikség esetén a közremĺíködő szeľvezetek
beosztotti á||ományéú (p|. takarítás, útburkolat-javítás) is az intézkedés helyszínére irálnyítjétk.
Ezért a Térťlgyelő szol.gáiat előtérbe helyezését szolgáló javaslathoz sztikséges a térfigye|ó
felügyelői |étszálm emęlése.

Szükséges létrehozni a FelĹigyele t szervęzetéĺr belül egy köztisztasági csopoľtot, amely a
térfigyelő ktizponttal és a közteľiilet-feliigyelői diszpécserľe| egytittmiĺködve ugyancsak
folyamatosan |átja e| feladatźlt, kizéró|agosan a közteriileti rendet séľtő cselekményekkel pl.
szemeteléssel, eb-rendészettel, közteriileti alkoholfogyasztással, engedély nélkiili áľusítĺással,
stb. foglakozna.

A feladatok magas szintű és non.stop ellátása érdekében javaslom a Közteriílet-feliigyelet
|étszámźú 15 fó köaerĹilet-felügyelővel megemelni 2013. januáľ 01.-től.

A Felügyelet gépjármti állománya rendkívül elö'ľegedett, túlfutott mindennapos
igénybevételľe:máľ csak nagy kiiltséggel taľtható forgalomban. A 3 db. Suzuki Ignis
gépkocsik mindegyike 6,5 éveso km. teljesítÍnénye: 150 és 200 ezer km. közötti. A 2 db. Vw
Bora gépkocsik eddig 2O2 ezer, illetőleg L90 ezer km-t futott, 9 évesek. A gépkocsik napi
foľgalomban taľÍása a magas javítási költségek miatt gazdaságtalan, de működtetésük cseľe
lehetőség híján nélkĺilözhetetlen.

A gépkocsik további hasznáůatra egy alacsonyabb igénybe vétel szintjén még alkalmasak, így
hasznáihatők lehetnénekaJőzsefuátrosi Polgáľőrség feladatellátásának hathatós segítéséľe.

A fentiek a|apjőn szükséges a jelenlegi jármiĺpark részleges cseľéje új gépkocsikra. Azazonos
típusú gépjáľművek fenntaľtási, javítási költségei flotta szinten gazdasźtgosabb, mint a
j e lenle gi széle s pa|ettájű jőrmíĺál l omány Ĺizeme lteté s e.

Emellett sziikséges további 2 mikrobusz beszeľzése is, amelyek a köztisztaság|
közľendvéde|mi akciók során a végrehajtói állomány mozgatására, be|yszíni szabályséľtési,
vagy helyi igazgatási eljáľás lefolytatására, bűnjelek széi|ítźlsfua is lehet majd használni.

Fentiek a|apjźln a 2013. évi költségvetésbe az a|ábbi tételek beépítése javasolt:

1. A kiizterĹilet-felĹigyelői |étszám 15 ffivel tiirténő megemelése 2013. januźlľ 0l. napjától. A
jelenlegi 51 fö köĺeľĹilet-feliigye|ői |étszÁm 66 fóre emelkedik. A személyi juttatísok
összege bruttó 40.490.000. Ft, -l- munkáItatótterhelő járulékok 10.297.000. Ft.

2. A téľfigyelő központ mĹĺködéséhez napi 24 órźtbanjavasolt 1 fo közterület-felĹigyelői
|étszém biztosítlĺsa (ez napi 3 fő t 8 óľás vagy 2 fő * |2 órás szolgálatot jelent), javasolt

' ezen feladatot ellátó feltigyelők részére célfeladat megál|apítilsa, tekintettel arrą hogy
ezen feladat e||éttása a közterĹilet-feliigyelői munkakiiľ ellátásából adódó általános
munkaterhet jelentősen meghaladja. A célfeladat éves összege összesen 8.016.000. Ft' +

munkáltatót terhelő j áľulékok



Javasolt a 15 fos |ét'szźtm a|ka|mazásához sziikséges egyszeľi dologi kiadásokhoz _
egyenruha, älapfelszerełés, öltözőszehény _ 6.450.000. Ft biĺosítása javasollt. Az
évente ismét|ődő, a működéshez szĹikséges dologi kiadásokhoz _cafetęriahozzĺjźtu|ás

munkáltatót terhelő személyi jiivedelemadő, 2 db új kisbusz hajtó-és kenőanyag,
gépjármű biztosítĺásot a 15 fő |étszámhoz kapcsolódó balesetbiztosítĺás éves díja,
mobiltelefon hasznáiat diją rehabi|itációs hozzéĄátu|ás éves összege, az
intézkedésekhez kapcsolódó beszeľzések, adat lekérdezések éves díja- 7.730.000. Ft
biztosítása javasolt.

A létszámbővítéshez kapcsolódó PDA késziilékek és nyomtatók, a 2 db
szemé|yszállító kisbusz beszeľzése, és az 5 db járőrautó beszerzése sztikséges az
optimális mÍĺködés biĺosításához; mely eszközök _ előzetes piackutatás szerint.i
becsült értéke _ az a|ábbiak
. PDA késziilékek és nyomtatók bruttó 6.000,0 e Ft
- 2 db szemé|yszállító kisbusz bruttó 12.000'0 e Ft
- 5 db járőrautó bruttó 15.000,0 e Ft
összesen bruttó 33.500.000. Ft iisszegű felhalmozási kiadás biztosítása javasolt.
A becsült érték a|apján kisbuszok és a járőrautőkbeszetzéséhez közbeszerzési eljáľás
lefolytatása sziikséges.

A létszámemeléshez' egyszeri beszerzésekhez kapcsolódó kiadásokat (előterjesztés 1.

sz. mellék|ete) a Képviselő-testiilet |I9.254.000. Ft összegben20|3. évľe biztosítja, az
intézmény bevételeibő| és az onkormányzat adóbevételeinek teľhére. A taľtós
műkiidési kiitelezettségvállalás ö'sszege megközelítőleg 85. l 97'3 e Ft.

4.

:5.

Az előterjesztésben foglalt javaslat esetén szükséges a Józsefuáľosi Közterület-feliigyelet
Alapító okiľatĺínak, valamint Szeľvezeti. és Miĺködési Szabáůyzatának módosítása.

A Képviselő.testület dörrtése a helyi önkoľmányzatokró| szóló 1990. évi LXV. töľvény l0. $
(1) bekezdés d) pontján alapul.

F entiekre tekintette l kéľem az a|ábbi határ ozati javas lat el fo gadását.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. a./ f0|3. januáľ l-jétől a 2013. évi költségvetés terhéľe a Józsefuárosi Kł5ztertilet-
felügyelet ktizterület-felügyelői engedé|yezett|étszélmőt 15 ffivel megemeli, melynek
a|apjáĺn 2013. január 01. napjától 66 Íóben hatźrozza meg a közterület.felügyelői
létszámot.

:'-''..-. bt. az. a:/ pontban meghatáŕozott]létszárnbővítés átlag il'letményét (alapilletmény,
illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000.-Ft/főlhó összegben á||apitja meg a

. munkáltatót teľhelő szociális hozzá!źlru|źlsi adó nélkiil.



. c. la térfigye|ő ktizpont míĺködéséhez az év minden napján, minden napszakban a
jelenlegi létszámon belül 1 fő köztertilet-feliigyelői |étszźtm biztosítását engedélyezi'
mely feladatellátáshoz céljutalom kifizetését engedélyezi. A célfeladatľa biztosított
éves keret összegét bruttó l.000 Ft/óra összeget alapul véve munká|tatőt teľhelő
járulékok és szociá|ishozzájźtulási adó nélkiil 8.016'0 e Ft-ban hatźrozzameg.

2. al e|fogadja az előterjesztés 1. számű mellékletében rész|etezett beszeruéseket, és a
felkéľi a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet vezetojét a beszerzésekhez szĹikséges
eljárások lefolytatásárą lebonyol ításźra.

b.l az I. sz. mellékletben rész|etezett kiadásokľa 2013. évrę e|őzetes kötelezettséget
vállal 108,6 47 .000 Ft összegben, 2014. évtő1l 73.908 e Ft összegb en az intézmény sajéú

bevételein ek és az onkoľmány zat adőbevételeinek terhéľe.

3. felkéľi a Polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés
teľvezésénél, valamint az azt következő évek költségvetés teľvezésénél vegye
figyelembe.

4. fęlkéľi a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti- és MÍĺkt'dési Szabáiyzatźnak módosíüására vonatkozó javaslaüát teľjessze
elő a Képviselő-testĺilet 2013. januárhavielső rendes iilésére.

5. felkéri a Köztęrĺilet-felügyelet vezetőjét, hogy a Közteľület.felügyelet
eépjáĺműparkjából a Jozsefvárosi Polgárőrség részére źúadandő gépjárművek
áúadésźtva| és további működtetésével kapcsolatos javaslatát terjessze be a Képviselő-
testii|et elé.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: l. pont esetén 2013. januőr 0I.

2. pont esetén 20|2. decembeľ 0ó.
3. pont esetén a20I3, évi költségvetés tervezése
4., 5. pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3. januär havi első rendes Ĺi|ése

A diintés végrehajtását
Közterii l et-fe lĹigye let.

Budapest, 2012. november 27.

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyzó
nevébolr és mesbízásából:

// -ĺ,l /^ tłr. n(ĺbąĺ,u.7 -. . l^/ lJvry
Dr. Mészár Erika

a|jegyző

végző szervezeti egység: Pénzijgyi LJgyosńá|y, Józsefváľosi

- 

/,łY i-Ĺ l(
.Mšhcsis Máté



Józsefvá rosi Közterü let.fe l ti gyelet

Köĺtségvetés tervezet

1 5 fő kozterü|et-felugye|ő
2013. január 1.-december 31. kozötti időszakra
(adatok ezer forintban)

Térfigyelő központ dijazás 1fő* 24 óĺa*
1000 Ft/óra (1 fő az év minden napján,
minden napszakban, ami2*12 órás, vagy

egyéb ko|tségtérítés' bkv bér|et munkakör
e||átásához szÜkséges kÖltségtérítés 10 fó *

107 e Ft

Szociális hozzáiáru|ási adó

15 fó * 320 ezer Ft
Te|efonkészÜ|ék' fénykép ezőgép, 60 ezer
Fufő

15db"50eFt

2 db szemé|yszá||ító gépjármű üzemanyag
12hő* 300 e Ft

2 db szemé|yszá||ító gépjáľmíĺ köte|ező és

csoportos balesetbiztosítás, éves dĺj kötvény
szerint 15Íő" 10 e Ft

mobi|te|efon haszná|at díja 15 Íő * 4 e Ft* 12
hó



rehabi|itációs hozzď1áru|ás 15 fó |étszámct
érintó rész: 15 " 5 o/o " 964.500. Ft

szakmaĺ anyag beszerzés, pda-hoz papiĺ,
ke||ék beszerzés, bÍrság intézkedésekhez

BM on|ine |ekérdezés havi díja szerzódés
a|apján, fe|ügye|ói intézkedéshez kapcso|ódó
50eFt*12hő

Felhalmozási kiadások
PDA készü|ék. nvomtató

Kiadások m i ndcĺsszesen : 108 647

Taľtós mĺĺködési kĺadás éves szinten 20t4. évtő|jelenlegĺ áľakka| számolva:
. szemé|yi juttatás 52.609,0 e Ft
. munlcĺltatót teľhelő jáľulékok és szociálĺs hozzńjára|ási adó 13.569'0 e Ft
- dologi 73.980,0 e Ft

Műkiidési köttségek łisszesen 85.197,3 e Ft


